
 
 
 
 
 
 
Datum: 30. 3. 2016 
 

Poročilo o sredstvih šolskega sklada 
za šolsko leto 2015/2016 
 
Saldo na dan 1. 9. 2015   6.464,31 € 

Prihodki  v € Odhodki v € 

  

odpadni papir 23. 10. 2015 
1.426,90 

enkratna denarna pomoč - ekskurzija  
32,00  

odpadni papir 12. 11. 2015 
41,60,00 

subvencije otrokom za švn-vrtec 
403,00 

nakazilo RKS OE  Trebnje 
150,00 

subvencije otrokom za švn-3. razred 
450,00 

donacija podjetja 
150,00 

 Delno kritje materialnih stroškov 
prazničnega sejma 

500,00 

donacija podjetja  
300,00 

Skupaj: 
1.385,00 

donacija podjetja 
150,00 

Predvideni odhodki do konca 
šol.leta 2015/16 

donacija podjetja 
100,00 

splošna subvencije otrokom za švn  
1.890,00€ +5. razred 

1. razred 
29 x 10 = 290,00€ 

3. razred 
30 x 15 = 450,00€ 

5. razred 
TISTI, KI NE PREJMEMO SUB. OD MIZŠ – 7,50€ 

= ?€ 
6. razred 

33 x 20 = 660,00€ 
vrtec 

49 x 10 = 490,00€ 
donacija podjetja 

300,00 
dodatne subvencije za šole v naravi 

2.000,00€ 
donacija podjetja 

200,00 
tabor nadarjenih za 3 do 4 učence 9. 
razreda – po 45,00 € po učencu; 
plus stroški za izvedbo delavnic med 
šolskim letom do vsote  

500,00 € 
donacija podjetja- za valeto 

100,00 
denarna pomoč za nakup delovnih 
zvezkov ob koncu šolske leta za 
naslednje leto 

1000,00€ 



Izkupiček Praznični sejem 
2.709,30 

predstava za otroke vrtca (del 
vstopnine se krije iz sredstev sklada) 
do 

200 € 
Studio Gong d.o.o. 

500,00 
predstava za učence šole (del 
vstopnine se krije iz sredstev sklada) 
do  

500,00 € 
donacija podjetja 

50,00 
nakup didaktične opreme za 
izboljšanje pogojev dela v vrtcu in 
šoli  

1.500,00 € 
donacija podjetja 

160,00  
nagrade razredom za največ 
zbranega papirja 5*100,00 €(1 * RS, 
1 * PS, 1 * 9. razred, 1 * Trebelno), 

500,00€ 
Skupaj :  
6.337,80 

prometna varnost-Jumicar v 
sodelovanju z občino Mokronog-
Trebelno 

do 250,00 € 
 

 Skupaj predvidenih odhodkov: 
 8.340,00 € 
 

 Subvencionirana prehrana otrok 
630,00 € - KK Dolenjska Balanca in 
Turistično društvo Mokronog 

 
 
 

                                                    Saldo na dan 31. 3. 2016  11.417,11 € 
 
 

Pripravili: 
Zlatka Erpič in Maja Ziherl 

 


